
 

 

Cechowanie drewna i wystawanie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego 

legalność pozyskania drewna 

Podstawa prawna: 

Art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 1463 z 

późn. zm. ) 

Wymagane dokumenty:  

 
Wypełniony przez właściciela (współwłaściciela) lasu druk „zgłoszenia”. 

 

Opłata skarbowa:  

Bez opłat 

 

Termin załatwienia sprawy:  

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o fakcie pozyskania drewna. 

 

Forma załatwienia sprawy:  

 

Świadectwo legalności pozyskania drewna, ocechowanie drewna.  

 

Informacje dodatkowe:  

Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokoju nr 33 i 36 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub 

telefonicznie, nr tel. odpowiednio (015) 8725488 i (015) 8725487. 

Uwagi:  

„Zgłoszenia” należy składać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

ul. Wiejska 3 pokój nr 36 lub 33 (II piętro).   

Gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się zgodnie 

z uproszczonym planem urządzenia lasu i inwentaryzacją stanu lasu. 

 

Załączniki do pobrania: 
 
Druk: - zgłoszenie wraz z drukiem metryki sprawy, 

          - zgłoszenie ( uzupełnienie zgłoszenia ) wraz z drukiem metryki sprawy.



.......................................................... s./c. …………..                          ........................................................................ 

       / nazwisko i imię /                                                                                            / miejscowość i data / 

 

.......................................................... 

                      / adres / 

...............................................                                             STAROSTA JANOWSKI 

                                                                   
tel. ………………………………… 

 

 

Z G Ł O S Z E N I E 
 

                     Ja ......................................................................................... , legitymujący /a/ się dowodem osobistym 

 

nr  .............................................., wydanym przez ....................................................................................................... 

 

zamieszkały  w ............................................................................... właściciel /współwłaściciel/* lasu, oznaczonego 

 

jako: nr działki- powierzchnia ……………………………...……………………………………………................... 

 

położonego na terenie miejscowości ....................................................................., gmina ........................................... 

proszę o wyznaczenie do pozyskania, cechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna tj.: 

Rodzaj drewna Ilość sztuk 
Rodzaj cięć: 

zrąb, trzebież, wywroty, złomy, posusz 

   

   

   

   

   

     Jednocześnie oświadczam, że wskazany na działce las i drewno stanowi moją własność / współwłasność/*. 

Pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie wnioskowanych drzew.  
 

*/ niepotrzebne skreślić  
                                                                                                     

                                                                                                     .................................................................. 

                                                                                                       / podpis właściciela, współwłaściciela*/ 

Jednocześnie organ poucza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu 

karnego.  Brzmienie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

              „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. „ 
 

Opinia specjalisty ds. lasów niepaństwowych 
 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                                         

                    ......................................................  

                                                                                                                                      / podpis specjalisty /  

 .......................................................... s./c. …………..                          ........................................................................ 

        / nazwisko i imię /                                                                                            / miejscowość i data / 

 

 .......................................................... 

                      / adres / 

 ...............................................                                             STAROSTA JANOWSKI 

                                                                   
tel. ………………………………….         

 

 

 Z G Ł O S Z E N I E 
 

                      Ja ......................................................................................... , legitymujący /a/ się dowodem osobistym 

 

nr  .............................................., wydanym przez ........................................................................................................ 

 

zamieszkały  w ............................................................................... właściciel /współwłaściciel/* lasu, oznaczonego 

 

jako: nr działki- powierzchnia ……………………………...…………………………………………….................... 

 

położonego na terenie miejscowości ....................................................................., gmina ........................................... 

proszę o wyznaczenie do pozyskania, cechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna tj.: 

Rodzaj drewna Ilość sztuk 
Rodzaj cięć: 

zrąb, trzebież, wywroty, złomy, posusz 

   

   

   

   

   

      Jednocześnie oświadczam, że wskazany na działce las i drewno stanowi moją własność / współwłasność/*. 

Pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie wnioskowanych drzew. 
 

*/ niepotrzebne skreślić  
 

                                                                                                      .................................................................. 

                                                                                                       / podpis właściciela, współwłaściciela*/ 

Jednocześnie organ poucza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu 

karnego. Brzmienie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

              „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. „ 
 

 Opinia specjalisty ds. lasów niepaństwowych 
 

 ................................................................................................................................................................................. 

 

 ................................................................................................................................................................................. 

  

                                                                                                                         

                     ......................................................  

                                                                                                                                          / podpis specjalisty /  



.......................................................... s./c. …………..                          ........................................................................ 

       / nazwisko i imię /                                                                                            / miejscowość i data / 

 

.......................................................... 

                      / adres / 

...............................................                                             STAROSTA JANOWSKI 

                                                                   
tel. ………………………………… 

 

 

Z G Ł O S Z E N I E ( uzupełnienie zgłoszenia z dnia ……..……………Nr……………..) 
 

                     Ja ......................................................................................... , legitymujący /a/ się dowodem osobistym 

 

nr  .............................................., wydanym przez ....................................................................................................... 

 

zamieszkały  w ............................................................................... właściciel /współwłaściciel/* lasu, oznaczonego 

 

jako: nr działki- powierzchnia ……………………………...……………………………………………................... 

 

położonego na terenie miejscowości ....................................................................., gmina ........................................... 

proszę o wyznaczenie do pozyskania, cechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna tj.: 

Rodzaj drewna Ilość sztuk 
Rodzaj cięć: 

zrąb, trzebież, wywroty, złomy, posusz 

   

   

   

   

   

     Jednocześnie oświadczam, że wskazany na działce las i drewno stanowi moją własność / współwłasność/*. 

Pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie wnioskowanych drzew.  
 

*/ niepotrzebne skreślić  
                                                                                                     

                                                                                                     .................................................................. 

                                                                                                       / podpis właściciela, współwłaściciela*/ 

Jednocześnie organ poucza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu 

karnego.  Brzmienie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

              „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. „ 
 

Opinia specjalisty ds. lasów niepaństwowych 
 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                                         

                    ......................................................  

                                                                                                                                         / podpis specjalisty /  

 .......................................................... s./c. …………..                          ........................................................................ 

        / nazwisko i imię /                                                                                            / miejscowość i data / 

 

 .......................................................... 

                      / adres / 

 ...............................................                                             STAROSTA JANOWSKI 

                                                                   
tel. ………………………………….         

 

 

 Z G Ł O S Z E N I E ( uzupełnienie zgłoszenia z dnia ……..……………Nr……………..) 
 

                      Ja ......................................................................................... , legitymujący /a/ się dowodem osobistym 

 

nr  .............................................., wydanym przez ........................................................................................................ 

 

zamieszkały  w ............................................................................... właściciel /współwłaściciel/* lasu, oznaczonego 

 

jako: nr działki- powierzchnia ……………………………...…………………………………………….................... 

 

położonego na terenie miejscowości ....................................................................., gmina ........................................... 

proszę o wyznaczenie do pozyskania, cechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna tj.: 

Rodzaj drewna Ilość sztuk 
Rodzaj cięć: 

zrąb, trzebież, wywroty, złomy, posusz 

   

   

   

   

   

           Jednocześnie oświadczam, że wskazany na działce las i drewno stanowi moją własność / współwłasność/*. 

Pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie wnioskowanych drzew.  
 

*/ niepotrzebne skreślić  
                                                                                                     

                                                                                                     .................................................................. 

                                                                                                       / podpis właściciela, współwłaściciela*/ 

Jednocześnie organ poucza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu 

karnego.  Brzmienie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

              „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. „ 
 

Opinia specjalisty ds. lasów niepaństwowych 
 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                                         

                    ......................................................  

                                                                                                                                         / podpis specjalisty /  



METRYKA SPRAWY 

 

Oznaczenie sprawy  

Tytuł sprawy Legalizacja drewna 

Lp. Data podjętej 

czynności 

Oznaczenie osoby 

podejmującej daną 
czynność 

Określenie podejmowanej 

czynności 

Wskazanie identyfikatora dokumentu  

w aktach sprawy, do którego odnosi się 
dana czynność 

1   Rejestracja zgłoszenia Rejestr zgłoszeń dotyczących legalizacji  

drewna na rok 20…. 

 

Lp. …...................................... . 

2   Weryfikacja zgłoszenia w 

oparciu o ewidencję geodezyjną 
oraz Uproszczony Plan 

Urządzenia Lasu/Inwentaryzację 
Stanu Lasów* 

Ewidencja geodezyjna gruntów, stan na 

dzień …........................................, 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu/ 

Inwentaryzacja Stanu Lasów* dla 

miejscowości/wsi*…............................ 

zatwierdzony dnia/stan na dzień* 

….................................. . 

3  

 

 

 

 

   

 

 

4     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
METRYKA SPRAWY 

 

Oznaczenie sprawy  

Tytuł sprawy Legalizacja drewna 

Lp. Data podjętej 

czynności 

Oznaczenie osoby 

podejmującej daną 
czynność 

Określenie podejmowanej 

czynności 

Wskazanie identyfikatora dokumentu  

w aktach sprawy, do którego odnosi się 
dana czynność 

1   Rejestracja zgłoszenia Rejestr zgłoszeń dotyczących legalizacji  

drewna na rok 20…. 

 

Lp. …...................................... . 

2   Weryfikacja zgłoszenia w 

oparciu o ewidencję geodezyjną 
oraz Uproszczony Plan 

Urządzenia Lasu/Inwentaryzację 
Stanu Lasów* 

Ewidencja geodezyjna gruntów, stan na 

dzień …........................................, 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu/ 

Inwentaryzacja Stanu Lasów* dla 

miejscowości/wsi*…............................ 

zatwierdzony dnia/stan na dzień* 

….................................. . 

3  

 

 

 

 

   

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


